
Apesar de ser há oito décadas o principal
parceiro comerciai do Brasil, Estados Unidos
são um mercado ainda pouco explorado
pelos exportadores brasileiros

MARIO BLANDER, DE SÃO PAULO

Washington Luís governava o Brasil e o republicano
Calvin Coolidge ocupava a Casa Branca quando os
Estados Unidos se tornaram o maior parceiro co-

mercial do País. O ano era o distante 1927, marcado pela eu-
foria que daria lugar pouco depois à quebra da Bolsa de Nova
York; pela conquista de Charles Lindbergh, primeiro homem
a cruzar o Atlântico numa aeronave, e por uma novidade que
deixou todo mundo atônito: o cinema falado.

Ao longo das oito décadas se-
guintes, em meio aos mais diferentes
cenários - da Grande Depressão à
Segunda Guerra Mundial, do verti-
ginoso crescimento dos anos 50 às
mudanças dos 6o, dos confrontos
com a União Soviética à queda do
Muro de Berlim e à era da economia
global -, os americanos sempre
foram os principais importadores de
produtos brasileiros.

Em 2006 não foi diferente - as
exportações para os Estados Unidos
totalizaram US$ 24,6 bilhões, soma
só inferior aos US$ 30 bilhões de em-
barques para os 25 países que com-
põem a União Européia (o número
aumentou para 27 com a incorpo-
ração da Bulgária e da Romênia, no
início deste ano). Nenhum outro país
consome produtos made in Brazil em
tão grande volume.

O número impressiona, mas en-
cobre uma ameaça. Em 20 anos, de
1985 a 2005, a participação do Brasil
no total das importações americanas
caiu de 2,2% para 1,46%. Caso fosse
mantido o percentual alcançado em
meados dos anos 1980, a entrada
de produtos brasileiros nos Estados
Unidos agora estaria batendo nos
US$ 40 bilhões. "Estamos perdendo
força no comércio com o maior mer-
cado do mundo", alerta José Augusto
de Castro, vice-presidente da Asso-
ciação de Comércio Exterior do Brasil
(AEB). Os Estados Unidos importam
anualmente mais de US$ 1,8 trilhão.

É verdade que essa participação já
foi menor - chegou a 1,1% em 1999 e,
desde então, vem evoluindo lentamente.
Mas os negócios com os Estados Unidos
crescem menos que o volume global das
exportações do Brasil. Em 2006, o valor

dos embarques para portos e aeroportos
americanos aumentou 8,5%, segundo
dados da Secretaria do Comércio
Exterior (Secex), enquanto o total das
exportações (US$ 137,4 bilhões) regis-
trou incremento de 16,2%. Um detalhe:
o Brasil importou US$ 14,8 bilhões dos
Estados Unidos no ano passado. Em 20
anos, o saldo entre exportações e impor-
tações só foi favorável aos americanos
entre 1995 e 1999.
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Para Castro, da AEB, parte dessa
desaceleração deve-se a questões
ideológicas, Ele se refere à estratégia
do governo Lula de dar prioridade ao
Mercosul e de apostar na diversificação
de parcerias e mercados, fortalecendo
as relações comerciais com países em
desenvolvimento. "Nos últimos quatro
anos não foi organizada nenhuma
missão comercial de caráter oficial aos
Estados Unidos", queixa-se.

Outro ponto de crítica é a falta
de acordos comerciais, capazes de
acelerar o comércio entre o Brasil e
os Estados Unidos. As negociações
sobre a Área de Livre Comércio das
Américas (Alça) encontram-se para-
lisadas. Os negociadores americanos
relutam em fazer concessões rela-
tivas aos subsídios que concedem
aos produtores agrícolas, enquanto
os brasileiros não estão dispostos

a rever questões como
propriedade intelectual
e exportação de serviços
nem a aceitar regras que,
a seu ver, limitariam a
capacidade de formular
e conduzir uma política
industrial.

De outro lado, a par-
ticipação no Mercosul
impede que os dois países
negociem acordos bila-
terais ou de preferência
tarifária - pelas regras

da união aduaneira, os sócios só
podem negociar em bloco. O Chile, a
Colômbia e diversos países da Amé-
rica Central registraram aumento
expressivo em suas exportações
depois de fechar acordos com os
Estados Unidos, e esse é o caminho
que, para muitos empresários do
setor, o Brasil também deveria se-
guir. A falta de acordos está levando
empresas como a Santista Têxtil, que
já mantém uma fábrica no Chile, a
investir na abertura de uma uni-
dade na América Central. É a saída
para chegar ao mercado americano,
maior consumidor de jeans do pla-
neta, com preços competitivos.

Mas a orientação "terceiro-mun-
dista" do Palácio do Planalto explica
só uma parte da questão. Na raiz do
desaquecimento das relações com os
Estados Unidos está uma série de com-
ponentes, que inclui a falta de agressivi-
dade comercial, tanto dos organismos
oficiais quanto da iniciativa privada.

Atrás da China
Sejam quais forem as causas, o fato

é que o Brasil vem cedendo espaço no
mercado americano, especialmente
para a China. Em 1985, o País exportou
cerca de US$ 7 bilhões para os Estados
Unidos, o dobro dos chineses. No ano
passado, o déficit comercial - dife-
rença entre importações e exportações
- do país mais rico do mundo com
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GIANETTI, DA FIESP:
REAL VALORIZADO
ATRAPALHA

Pequim passou de US$ 200 bilhões.
O impacto da invasão chinesa sobre
os exportadores brasileiros é pesado.
Exemplos não faltam. Em 1999, o
Brasil exportava 32% mais geradores
elétricos do que a China.
Hoje, vende 26% menos.
As siderúrgicas brasileiras,
que exportavam para os
Estados Unidos o dobro
das chinesas, também
estão ficando para trás.

Em 2002, pouco mais
de 70% das exportações
brasileiras de calçados
seguiram para os Estados
Unidos. Em queda livre
desde então, a partici-
pação americana ficou em 45,9%
no ano passado. A estimativa é que
entre 2004 e 2005 o Brasil deixou
de vender 20 milhões de pares de
calçados para o mercado americano,
o que levou o setor a entrar em uma
das suas piores crises.

Calçados caros
A situação é agravada pela des-

valorização acentuada do dólar em
relação ao real. Os Estados Unidos
importam grandes volumes de cal-
çados e, portanto, uma diferença de
centavos de dólar pode determinar
a decisão de compra. Como o pro-
duto brasileiro ficou muito caro - os
fabricantes tiveram de compensar a

perda aumentando o preço final -, os
dealers se voltaram para o Oriente.
O resultado foi a redução do mer-
cado para os fabricantes nacionais.
No caso da Democrata Calçados,

uma das maiores in-
dústrias nacionais, com
exportações para 6o pa-
íses, a fatia dos Estados
Unidos nos negócios caiu
de 82% para 33% nos
últimos anos.

O câmbio desfavo-
rável para os exporta-
dores brasileiros afeta
com mais intensidade os
produtos manufaturados,
que têm peso conside-

rável na pauta de exportações para
os Estados Unidos - cerca de 60%,
em média. No caso de outros par-
ceiros importantes, como a União
Européia e a China, o predomínio
é das commodities, que respondem
por aproximadamente 70% das
vendas brasileiras. "Com o real ex-
cessivamente valorizado, indústrias
que utilizam mão-de-obra intensiva
tendem a perder mais competitivi-
dade nas exportações. É o caso de
calçados, têxteis, vestuário, móveis
e autopeças", analisa o empresário
Roberto Giannettti da Fonseca, di-
retor do departamento de comércio
exterior da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).

"Corremos o risco de voltar ao
modelo de país exportador de com-
modities e importador de tecnologia
no mercado mais aberto aos manufa-
turados brasileiros", adverte o econo-
mista Sérgio Vale, da consultoria MB
Associados. Na opinião de Vale, para
reverter essa ameaça e promover
um salto nas exportações - para
os Estados Unidos e outros países
- não basta reduzir a taxa de juros.
É preciso controlar gastos públicos
para diminuir a carga tributária e o
chamado "custo Brasil".
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A rota para o incremento dos negó-
cios com os Estados Unidos não é sim-
ples. Passa por inúmeros obstáculos,
como concessões, pelos americanos,
sobre barreiras comerciais impostas a
setores em que o Brasil é competitivo.
E as práticas protecionistas podem
ganhar reforço com um Congresso de
maioria democrata depois de 12 anos
de hegemonia dos republicanos.

Hora do etanol
Apesar disso, o cenário é o mais

positivo dos últimos tempos, abrindo
boas oportunidades de negócios para
empresas de diferentes setores de ativi-
dades, a começar pelo etanol, que deve
se tornar uma nova fonte de riquezas
para o País. No final de 2006, a reno-
vação do Sistema Geral de Preferências
(SGP), programa que permite a entrada
de produtos do Brasil e de outros países
em desenvolvimento no mercado ame-

ricano sem recolhimento de tarifas, e a
extinção de sobretaxas de 40% que inci-
diam sobre as chapas de aço brasileiras
confirmaram a boa vontade
do governo americano. Do
lado do Brasil, há indica-
ções de que, sem mudar
sua retórica, o governo está
empenhado em promover
uma reaproximação com os
Estados Unidos. Essa dis-
posição é confirmada pelo
novo embakador brasileiro
na capital americana,
Antônio Patriota, que as-
sume o posto em março.
O marco da mudança seria uma visita
do presidente Lula a Washington, no
segundo semestre, acompanhado de
uma ampla comitiva de empresários.

Não se sabe aonde essas con-
versas poderão levar, mas duas
coisas são certas. A primeira é a

PIVA, DA BRACELPA:
TRABALHANDO NA
QUALIDADE E
NO CUSTO

urgência de acelerar o comércio
com os Estados Unidos e, para isso,
o caminho é negociar. A outra é que

a solução não se esgota
em medidas oficiais. "O
que conta é qualidade
de produto e custo de
logística e é nisso que
estamos trabalhando,
com grande otimismo e
independentemente dos
governos, para aumentar
nossas exportações",
afirma Horário Lafer Piva,
presidente da Associação
Brasileira de Celulose e

Papel (Bracelpa). Os Estados Unidos
são o principal mercado para a celu-
lose brasileira (19% das exportações)
e o segundo para o papel (15,4%). É
o que vem fazendo um grande nú-
mero de empresas, como mostra a

PRESIDENTES NA REUNIÃO DE CÚPULA DO MERCOSUL, NO RIO DE JANEIRO, NO INÍCIO DO ANO: NORMAS DO
BLOCO IMPEDEM O BRASIL DE ASSINAR ACORDOS BILATERAIS - COM OS EUA OU COM QUALQUER OUTRO PAÍS;
ALÉM DISSO, NO GOVERNO LULA, A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA VEM PRIORIZANDO AS RELAÇÕES COM PAÍSES
EM DESENVOLVIMENTO EM DETRIMENTO DOS RICOS MERCADOS DO PRIMEIRO MUNDO
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